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INSTRUCTIES 1-9010 BLUETIEK-IN 

1. Systeem starten: - software diskette in station 1 
- zet 9010 aan 
- zet printer aan 
- restore tik in: N 
- load device tik in: NEW LINE 
- datum tik in: JJ/MM/DD 

2. Starten van de ■ 
programma's : tik in: EX DJ10700,NO 

nu verschijnt het keuzescherm 

Uit de volgende verwerkingen kan een keuze worden gemaakt: 
1. Finamic boekingsprogramma 
2. Goederen uitprijs systeem 
3. 2140 conversie 
4. Diskette initialiseren 
5. Data communicatie 

Indien u intikt: $ dan machine uitzetten of opnieuw beginnen bij punt 2 

Indien u intikt: 
1. 
2. 
3. 
4. 

1 dan volgt het keuzescherm voor de Finamic verwerking 
Finamic rapportnummer 4107 
Finamic rapportnummer 4156 
Bestand verwijderen 
Bestand naar cassette copieëren 

Indien u intikt: $ dan volgt het hoofdkeuzescherm. 

Indien u intikt: 2 dan volgt het keuzescherm voor de G.U.S. verwerking: 
1. Boeken 
2. Etiketten 
3. Copy Rekencentrum bestand 
4. Vrijgeven copy diskette 
5. Bestand naar cassette copieëren 

Indien u intikt: $ dan volgt het hoofdkeuzescherm. 

Indien u intikt: 3 dan worden de 2140 cassettes geconverteerd naar 

diskette. 

Indien u 

Indien u 

intikt: 4 dan kunt u nieuwe diskettes initialiseren. 

intikt: 5 dan volgt het keuzescherm voor de data communicatie: 
1. Finamic bestand 
2. G.U.S. bestand 
3. 2140 bestand 

Indien u intikt: $ dan volgt het hoofdkeuzescherm. 



3. FINAMIC 

- Er zijn twee boekingsprogramma's, namelijk 
êèn voor rapportnuntner 4107 en 
één voor rapportnummer 4156. 

- Er is een programma om het bestand te verwijderen. 

- Er is een programma om het bestand op diskette te converteren naar 
cassette in geval data communicatie niet goed werkt. 
De cassette moet dan opgestuurd worden naar NCR Rekencentrum. 

Boeken 

Bij de programmakeuze zijn twee programma's van toepassing, t.w.: 
1 = boekingsprograiima 
2 = rekeningschema inbreng 

Indien u intikt: $ dan volgt het Finamic keuzescherm. 

Bestand verwijderen 

Het bestand kan worden verwijderd als de data communicatie succesvol ver¬ 
lopen is. 

Als dit programma niet wordt gedraaid, dan worden de nieuwe boekingen 
achter de oude geschreven. 

Bestand naar cassette copieëren 

Bij de mededeling: MOUNT MEDIA - volgende cassette in station leggen. 



4. GOEDEREN UITPRIJS SYSTEEM (G.U.S.) 

Boeken 

Boekingscode 

Etiketcode 

Etiketten 

1/2/3 1 = Rekencentrum bestand aanmaken 
2 = etiketten bestand aanmaken 
3 = beide 

1 = hangetiketten 
2 = plaketiketten 

Mogelijkheid om bepaalde afdruknuntners niet te printen. 
Opgeven bij vervallen afdruknurrtners. 

Alle afdruk/positienummers die bij het boeken van een negatief aantal 
zijn opgegeven worden niet geprint. 

Mogelijkheid om selectief te printen: 
opgeven afdruk/positienuitmer van 
opgeven afdruk/positienummer tot en met 

Mogelijkheid on bij selectief printen het aanal etiketten van het eerst 
te printen afdruk/positienummer te wijzigen. 

Copy Rekencentrum bestand 

Copieërt het Rekencentrum bestand van diskette in station 1 naar Reken¬ 
centrum diskette in station 2. 

Daarna kan het Rekencentrum bestand op diskette in station 1 worden 
verwijderd. 
J intikken bij de vraag nieuw Rekencentrum bestand? 

Als u "N" intikt worden bij de volgende boekingsgang de nieuwe boekingen 
achter de oude geschreven. 
Daarna kunt u op dezelfde Rekencentrum diskette het copy programma uit¬ 
voeren . 

Als u "J" intikt worden bij de volgende boekingsgang de oude mutaties 
overschreven door de nieuwe. 
U kunt dan het copy programma niet op dezelfde Rekencentrum diskette 
uitvoeren. 
De boekingen hierop moeten eerst via data communicatie worden overgeseind, 
waarna de diskette kan worden vrijgegeven met het programma "vrijgeven 
copy diskette". 



m 
5. VRIJGEVEN COPY DISKETTE 

De bestandsbescherming op de Rekencentrum diskette wordt opgeheven, waar¬ 
na deze diskette weer kan worden gebruikt voor het prograntna "copy Reken¬ 
centrum bestand". 

Bestand naar cassette copieëren 

Het bestand op de Rekencentrum diskette wordt geconverteerd naar een 
G.U.S. cassette. 

Bij de mededeling: MOUNT MEDIA - volgende cassette in station leggen. 

21A 



6. 2140 CONVERSIE 

De gegevens op de 2140 cassettes worden naar diskette geschreven, ten 
behoeve van data coirmunicatie. 

Nieuw bestand aanmaken? 

J = het oude bestand wordt overschreven 

N = bestaand bestand wordt aangevuld 

Alleen "J" intikken als de oude mutaties via data communicatie zijn over¬ 
geseind. 

Indien er problemen zijn met data communicatie dan de 2140 cassettes 
opsturen naar NCR Rekencentrum. 

21A 
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7. HET INITIALISEREN VAN DISKETTES 

Met dit programma kunt u een blanco (nieuwe) diskette een bestemming 
geven. 

De volgende bestemmingen zijn mogelijk: 1. G.U.S. diskette 
2. Finamic diskette 
3. Rekencentrum diskette 
4. 2140 diskette 
5. software diskette 

Bij code 5 (software diskette) verschijnt de mededeling "MOUNT MEDIA". 

Zet dan de diskette die u wilt initialiseren in station 2 en geef 
NEW LINE. 

> 
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8. DATA COMMUNICATIE 

Hierbij kunnen drie bestanden worden overgeseind, te weten 
1. Finamic bestand 
2. G.U.S. bestand 
3. 2140 bestand 

(finamic diskette) 
(Rekencentrum diskette) 
(2140 diskette) 
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OPEN FILES AFSLUITEN 

1. Tik in: EX CHECK 

-WISH TO CHANGE AN ITEM (1-5/N) 

tik in: 1 

filename: NEW LINE (= all files) 

- WISH TO CHANGE AN ITEM (1-5/N) 

tik in: 3 

UNIT: eerste keer tik in: 0 
tweede keer tik in: 1 

- WISH TO CHANGE AN ITEM (1-5/N) 

tik in: N 

2. Indien NONE FOUND OPEN 
ga naar punt 3 

Indien WISH TO CLOSE THE FILE? 
tik in: Y 

EOD TO EOF + 1? 
tik in: N 

3. WISH TO CHECK MORE FILES: 

(= terug naar begin) 
(= einde) 

eerste keer tik in: Y 
tweede keer tik in: N 



BIJ BOEKEN FINAMIC 

Kijken welke boeking als laatste naar diskette is geschreven 

Tik in: Dl FIN9010(1) 

Kijk wat er staat bij EOD (EOD = X) 

Tik in: DU X-1,X(1) 

(X = waarde van EOD) 


